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Elektronarzędzia

WOKÓ£  DDOMU

P R E Z E N TA C J A

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Niemcy
Us³ugi: sprzeda¿ poœrednia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Dystrybucja: dostêpne w specjalistycznej sieci handlowej
Aprobaty i certyfikaty: CE, EN 60335, 73/23/EWG, 89/336/EWG
Gwarancja: 3-letnia gwarancja Metabo z mo¿liwoœci¹ rozszerzenia
do 3 lat. Wystarczy dokonaæ rejestracji na: www.metabo.com/xxl w
ci¹gu 4 tygodni od daty zakupu

MARKA DLA PROFESJONALISTÓW
Wytwarzanie elektronarzêdzi, które sprostaj¹ najwy¿szym wyma-
ganiom rzemios³a i przemys³u, jest misj¹ Metabo. I to ju¿ od ponad
80 lat. To z tych pionierskich czasów pochodzi nazwa Metabo, która
jest skrótem wywodz¹cym siê od ówczesnego g³ównego produktu
Metallbohrdreher (wiertarka do metalu). Od tego czasu firma
Metabo sta³a siê œwiatow¹ mark¹ w sektorze elektronarzêdzi, repre-
zentowan¹ w ponad 100 krajach. W ka¿dym razie nie na ka¿dym
rogu, gdy¿ z za³o¿enia Metabo zwi¹zane jest œciœle ze specjalisty-
czn¹ sieci¹ sprzeda¿y, co jest gwarantem bliskoœci z profesjonalnym
u¿ytkownikiem. Przymierze, które potwierdza ci¹g³a wymiana
doœwiadczeñ z profesjonalistami. Ich wiedza i wysokie wymagania
pomagaj¹ nam w ci¹g³ym doskonaleniu naszych produktów. 

Oczywiœcie tak wysoka jakoœæ ma swoj¹ cenê – ale mog¹ mieæ
Pañstwo pewnoœæ, ¿e tam, gdzie zawiod¹ inni, mo¿na zawsze liczyæ
na Metabo. Zgodnie z dewiz¹: Metabo. Work. Don’t play.

NIE MAMY WSZYSTKIEGO. 
MAMY TYLKO TO, CZEGO POTRZEBUJESZ.
Metabo oferuje jeden z najbogatszych na rynku programów 
elektronarzêdzi, narzêdzi akumulatorowych, maszyn do obróbki
drewna, sprê¿arek i narzêdzi pneumatycznych oraz osprzêtu do
ka¿dej z wymienionych grup produktowych.
Ka¿dy wiêc znajdzie optymalne rozwi¹zanie do indywidualnych
zastosowañ.

SBE 610: wiertarka udarowa – NOWOŒÆ
Elektronika Variospeed. Moc znamionowa 610 Wat. Wysokowyda-
jny mechanizm udarowy. Obudowa przek³adni z aluminiowego
odlewu ciœnieniowego. Trwa³y uchwyt wiertarski Futuro Plus.
Œrednica wiercenia: 12 mm w betonie; 10 mm w stali; 20 mm 
w drewnie miêkkim. Maks. liczba udarów 62 000 /min. Moment 
obrotowy 5 Nm. Ciê¿ar 1,7 kg. 3-letnia gwarancja Metabo.
Cena brutto: 593 z³

KHE 24 SP: kombim³otek
Bezstopniowa regulacja obrotów. Moc znamionowa 705 Wat. Silnik
Metabo Marathon. Pneumatyczny mechanizm udarowy. Opaten-
towany prze³¹cznik 3 funkcji: wiercenie z udarem; wiercenie 
(z blokad¹ udaru); podkuwanie (z blokad¹ wiercenia). Œrednica
wiercenia: 24 mm w betonie; 13 mm w stali; 30 mm w drewnie
miêkkim. Moment obrotowy 11 Nm. Ciê¿ar 2,2 kg. 3-letnia
gwarancja Metabo. Cena brutto: 775 z³

W 7-125: szlifierka k¹towa
Œrednica tarczy szlifierskiej 125 mm. Moc znamionowa 750 Wat.
Silnik Metabo Marathon. Automatyczne sprzêg³o przeci¹¿eniowe
Metabo S. Blokada wrzeciona. Zmiana po³o¿enia os³ony bez u¿ycia
narzêdzi. Dodatkowa rêkojeœæ VibraTech do t³umienia drgañ.
Moment obrotowy 2,2 Nm. Ciê¿ar 1,8 kg. 3-letnia gwarancja
Metabo. Cena brutto: 401 z³

Multihammer P’7911
Porsche Design. Bezstopniowa regulacja obrotów. Moc znamionowa
705 Wat. Silnik MetaboMarathon. Obudowa z w³ókien wêglowych 
i aluminium. Energia poj. udaru 2,0 J. Prze³¹cznik 5 funkcji:
wiercenie z udarem; wiercenie w betonie na 1/2 biegu; 
podkuwanie; wkrêcanie. Œrednica wiercenia: 20 mm w betonie; 
10 mm/6 mm w stali; 20 mm/14 mm w drewnie miêkkim. Moment
obrotowy 15 Nm/6 Nm. Ciê¿ar 3,2 kg. Cena brutto: 1971 z³
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